
TOURS & TIPS

ETALAGE VAN  
HET LAND -
RONDOM DE 
CHAMPS- 
ÉLYSÉES

DE ‘MOOISTE LAAN TER WERELD’
Tot in de jaren ’60 van de 20e eeuw was de brede 
avenue omzoomd met klinkende namen uit 
haute couture en bankwezen, ook stonden hier 
de grote bioscopen en mondaine restaurants. 
Maar na verloop van tijd verloren de  
‘Elyzeese velden’ 1  veel van hun roem.  
Na een ingrijpende renovatie is de avenue aan 
een nieuw leven begonnen. Vuitton en andere  
luxe boetieks keerden terug, chique zaken als 
Ladurée 1  openden er hun filialen en de 
parfumeur Guerlain begon er een luxueuze 
schoonheids salon. Ook autofabrikant Renault  
is er gevestigd en opende in zijn showroom zelfs 
een restaurant, Citroën zette er een fonkel- 
nieuwe showroom neer met een gevel waarin 
het bedrijfslogo speels is verwerkt. En net  
als Disney is ook de Parijse voetbalclub Paris 
Saint-Germain (PSG) er met een flagship store 
vertegenwoordigd.

DE GOUDEN DRIEHOEK
In de ‘Triangle d’Or’ 2 , de deftige zijstraten van 
de Champs-Élysées, kunt u uw dure dromen in 
vervulling laten gaan. Hier zijn alle luxemerken 
die ertoe doen gevestigd: Balenciaga en Balmain, 
Cardin en Courrèges, Dior en Givenchy, Lacroix 
en Lapidus, Ricci, Rochas en Ungaro. Prijskaartjes 
zult u hier niet aantreffen – en evenmin aan de 
andere kant van de Champs-Élysées, waar in de 
Rue du Faubourg Saint- Honoré 3  niet alleen 
Nicolas Sarkozy en Carla Bruni in het Elysée-
paleis 4  resideren, maar waar eveneens Chanel, 
Chloé, Ferré, Prada en Yves Saint- Laurent een 
optrekje hebben.

ARC DE TRIOMPHE
Na de overwinning bij Austerlitz in 1806 liet 
Napoleon Bonaparte ter ere van het Franse leger 
de Triomfboog 5  bouwen. Sinds 1920 herinnert 
hier ook het graf van de Onbekende Soldaat 
aan de doden uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 

De avenue Champs-Élysées is de nationale wandelstraat en de ‘etalage van het land’. 
In een zee van blauwwit- rode vlaggen wordt hier op 14 juli de militaire parade  
gehouden, duizenden mensen staan hier te juichen aan de finish van de Tour de France 
en de Paris-Marathon of gaan met oudjaar de straat op om hier het nieuwe jaar in te 
luiden.

Metro: Concorde, Champs-Élysées-Clemenceau
Franklin D. Roosevelt, George-V, Charles de 
Gaulle-Etoile.

Vermaard vanwege zijn voortreffelijke 
chocoladetaarten, patisserie en macarons is  
de veelzijdige salon du thé Ladurée, die ook 
aan de Champs-Élysées een vestiging heeft.  
De deftige ambiance past goed in de omgeving 
met luxe winkels – net als de rekening  
(75, Av. des Champs-Élysées, 8e arr.,  
www. ladurée. fr, metro: George-V, ma.-do. 
7.30-23.30, vr. 7.30-0.30, za. 8.30-0.30,  
zo. 8.30-23.30 uur). Ladurée heeft ook filialen  
in het warenhuis Printemps, in de Rue Jacob, in 
Versailles; de hoofdvestiging staat in de Rue Royale.

Een bezoek waard is het Musée Jacquemart- 
André 6  aan de Boulevard Haussmann.  
Het fraaie 19e-eeuwse stadspaleis ademt de 
sfeer van een particuliere woning. De collectie 
– eigendom van Édouard André en Nélie 
Jacquemart – omvat niet alleen werken uit  
de Italiaanse renaissance, maar ook van 
Vlaamse meesters en van schilders uit de 
Franse school (18e eeuw). Populair is het  
café in de voormalige eetkamer  
(www.musee-jac quemart-andre.com,  
metro: Miromesnil, dag. 10-18, café 12-17.30 uur, 
toegang € 11, met korting € 8,50).

Champs-Élysées: 8e arr.,  
www. champselysees.org.  
Arc de Triomphe: Place Charles de Gaulle-
Étoile, 8e arr., www.monum.fr, okt.-mrt.  
dag. 10-22.30, apr.-sept. dag. 10-23 uur, 
toegang € 9/5,50 €.

VERVOER

ETEN EN DRINKEN

IN DE BUURT

INFORMATIE

het dakterras kunt u van 50 m hoogte over het 
historische Parijs uitkijken tot aan de wolken-
krabbers van La Défense. In de verte ontwaart  
u de Grande Arche, de nieuwe triomfboog, die 
de as van het Louvre over de Champs-Élysées  
tot voorbij de Boulevard Périphérique verlengt.  
Van bovenaf gezien wordt ook ineens duidelijk 
waarom de huidige Place Charles de Gaulle 
vroeger Place de l’Étoile heette: stervormig 
stralen van hieruit twaalf brede lanen de stad in.

PARIJS

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-parijs.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


